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Publicate în 29.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

02838
22/04/2014 FUNDATIA ARBITRII

ELEGANTEI SI FIII
aef

2 M 2014
02839

22/04/2014 LUPU BOGDAN MIRCEA HAUZ

3 M 2014
02840

22/04/2014 S.C. HUMANIK
IMPORT-EXPORT S.R.L.

HUMANIK

4 M 2014
02841

22/04/2014 S.C. DAREL IMPEX S.R.L. Darel detaliul care conteaza!

5 M 2014
02842

22/04/2014 S.C. IL MAESTRO S.R.L. BIKE4 YOU

6 M 2014
02844

22/04/2014 MUNTENESCU
PAUL-CORNELIU

Zeya - Fiecare produs are o poveste!

7 M 2014
02845

22/04/2014 BAN DINU-CĂLIN ANSAMBLUL FOLCLORIC
FLOREŞTI-CLUJ CUNUNA
SOMEŞANĂ

8 M 2014
02846

22/04/2014 S.C. BURGER BOX DMA S.R.L. BURGER BOX

9 M 2014
02849

22/04/2014 S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L. FURNICUŢA

10 M 2014
02855

22/04/2014 RANGER ELITE REGIMENT
S.R.L.

RANGER ELITE REGIMENT

11 M 2014
02856

22/04/2014 NICOLAE MIHAI 10 beneficii pentru tine si familia ta

12 M 2014
02857

22/04/2014 CHONGQING CHANGAN
AUTOMOBILE CO., LTD

13 M 2014
02858

22/04/2014 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

ETI WAFE'UP

14 M 2014
02859

22/04/2014 S.C. MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE S.R.L.

DAINTY & BEAUTY MINERVA
GINSENG ANTIADIPOSE TEA

15 M 2014
02860

22/04/2014 S.C. BAYER S.R.L. Ritualul modern de îngrijire pentru o
piele gingaşă de la Bepanthen

16 M 2014
02861

22/04/2014 S.C. BAYER S.R.L. Mamicile iubesc

17 M 2014
02862

22/04/2014 BENE LIVIU MIRCEA The Auto X perience

18 M 2014
02863

22/04/2014 PATRASCU EMANUEL CITY GYM
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(210) M 2014 02855
(151) 22/04/2014
(732) RANGER ELITE REGIMENT

S.R.L., Str. Tinerimii, nr. 43, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

RANGER ELITE REGIMENT

(591) Culori revendicate:maro închis, negru,
alb, auriu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020102;

260104; 260121; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02838
(151) 22/04/2014
(732) F U N D A T I A  A R B I T R I I

ELEGANTEI SI FIII, Splaiul Unirii
nr. 96, et. 3, camera 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

aef
(591) Culori revendicate:albastru, bleu
  
(531) Clasificare Viena:010103; 270507;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile stiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
şi pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02856
(151) 22/04/2014
(732) NICOLAE MIHAI, Şos. Vergului nr.

33, bl. K5, sc. 1, et. 10, 1P 43, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

10 beneficii pentru tine si
familia ta

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, roşu, violet, bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;

270507; 270711; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02839
(151) 22/04/2014
(732) LUPU BOGDAN MIRCEA, Aleea

Câmpul cu Flori nr. 1, bl. OD 2, sc. F,
et. 5, ap. 244, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batistei nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

HAUZ
  

(531) Clasificare Viena:040503; 040505;
241513; 270302; 270524;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Prezentarea de produse industriale
alimentare şi nealimentare prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul către terţi: vânzarea de produse
industriale alimentare şi nealimentare către
terţi prin magazine on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02840
(151) 22/04/2014
(732) S . C .  H U M A N I K

IMPORT-EXPORT S.R.L., Str. C.R.
V i v u ,  n r .  1 5 D ,  J u d e ţ u l
B i s t r i ţ a - N ă s ă u d ,  4 2 0 0 2 4 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HUMANIK
  

(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
270311; 270511;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02857
(151) 22/04/2014
(732) C H O N G Q I N G  C H A N G A N

AUTOMOBILE CO., LTD, Jianxin
East Road, Numar 260, Jiangbei
District, , CHONGQING CHINA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:180121; 260106;

260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Autobuze; vagoane; vehicule; automobile;
amortizoare pentru automobile; motoare
pentru vehicule terestre; roţi pentru vehicule;
ambreiaje pentru vehicule terestre;
motociclete; părţi de automobile cuprinse în
această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02841
(151) 22/04/2014
(732) S.C. DAREL IMPEX S.R.L., Str. Ion

Sahighian nr. 4F, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Darel detaliul care conteaza!

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  

(531) Clasificare Viena:011523; 270501;
270507; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02842
(151) 22/04/2014
(732) S.C. IL MAESTRO S.R.L., Şos.

Nicolae Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. 3,
et. 10, ap. 117, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIKE4 YOU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducere şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02845
(151) 22/04/2014
(732) BAN DINU-CĂLIN, Sat Floreşti, str.

Profesor Ion Rusu nr. 44D, judeţul
Cluj, , COM FLOREŞTI ROMANIA

(540)

ANSAMBLUL FOLCLORIC
FLOREŞTI-CLUJ CUNUNA
SOMEŞANĂ

(591) Culori revendicate:alb, purpuriu
(pantone 2587), albastru (pantone
280C), galben (116C), roşu (pantone
186C)

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020716;

240701; 240711; 260114; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02846
(151) 22/04/2014
(732) S.C. BURGER BOX DMA S.R.L.,

Str. Bihorului nr. 10, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

BURGER BOX

(591) Culori revendicate:alb, verde (pantone
375C), maro (pantone 411C)
  

(531) Clasificare Viena:110302; 260116;
260121; 270501; 290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02844
(151) 22/04/2014
(732) M U N T E N E S C U

PAUL-CORNELIU, Str. Cetatea
Histria nr. 10, bl. A2, sc. F, ap. 81,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Zeya - Fiecare produs are o
poveste!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02858
(151) 22/04/2014
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ,
ESKISEHIR TURCIA 

(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ETI WAFE'UP

(591) Culori revendicate:roşu, maro deschis,
maro închis

 
(531) Clasificare Viena:080110; 260116;

260118; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Biscuiţi, ciocolate, prăjituri, produse de
patiserie, biscuiţi săraţi, vafe, tarte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02859
(151) 22/04/2014
(732) S.C. MINERVA ELECTRIC

PRODUCTION SERVICE S.R.L.,
Str. Judeţului nr. 17, bl. 20, sc. C, et.
1, ap. 76, sector 2, 023757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAINTY & BEAUTY
M I N E R V A  G I N S E N G
ANTIADIPOSE TEA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:050315; 250119;

260418; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare (de uz medical), produse din
plante, ceaiuri (de uz medical).
30 Ceaiuri, ceaiuri antiadipoase.
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a ceaiurilor, a produselor
farmaceutice, a suplimentelor alimentare, a
produselor din plante (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; intermediere
cu ceaiuri, produse farmaceutice, suplimente
alimentare, produse din plante; publicitate şi
afaceri comerciale pentru produsele din
domeniul său de activitate; organizarea de
expoziţii cu scop publicitar şi comercial;
administraţie comercială; gestiunea afacerilor
comerciale pentru produse din domeniul său
de activitate; lucrări de birou; sondaje de
piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02860
(151) 22/04/2014
(732) S.C. BAYER S.R.L., Şos. Pipera nr.

42, etajele 1, 16, 17, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IP BOUTIQUE, Str. Constantin
Brâncuşi nr. 9, bl. D15, ap. 31
BUCUREŞTI

(540)

Ritualul modern de îngrijire
pentru o piele gingaşă de la
Bepanthen

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
204C), bleu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020709; 160111;

160125; 250119; 260414; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, inclusiv preparate şi produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, creme
cosmetice, produse pentru toaletă.
35 Publicitate şi promovare (inclusiv online,
prin orice mijloace electronice); conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
38 Transmiterea de mesaje şi felicitări online;
transmisia de fişiere digitale; poşta
electronică; alte mijloace de comunicare
electronică (în special, prin intermediul
site-urilor web şi a reţelelor sociale);
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor.
41 Educaţie şi instruire (în special, prin
oferirea de sfaturi şi informaţii pentru părinţi
şi îngrijirea copiilor); informaţii despre
educaţie şi distracţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02861
(151) 22/04/2014
(732) S.C. BAYER S.R.L., Şos. Pipera nr.

42, etajele 1, 16, 17, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IP BOUTIQUE, Str. Constantin
Brâncuşi nr. 9, bl. D15, ap. 31
BUCUREŞTI

(540)

Mamicile iubesc

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 702),
bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, inclusiv preparate şi produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, creme
cosmetice, produse pentru toaletă.
5 Suplimente alimentare şi nutritive;
medicamente de uz uman.
35 Publicitate şi promovare (inclusiv online,
prin orice mijloace electronice); conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.

38 Transmiterea de mesaje şi felicitări online;
transmisia de fişiere digitale; poşta
electronică; alte mijloace de comunicare
electronică (în special, prin intermediul
site-urilor web şi a reţelelor sociale);
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor.
41 Educaţie şi instruire (în special, prin
oferirea de sfaturi şi informaţii pentru părinţi
şi îngrijirea copiilor); informaţii despre
educaţie şi distracţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02849
(151) 22/04/2014
(732) S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L., Str.

Republicii nr. 61, Jud. Buzău, 120219,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FURNICUŢA
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, paste de fructe şi legume;
jeleuri, dulceţuri, gemuri, compoturi; nuci,
arahide, alune, migdale, fistic, seminţe de
floarea soarelui, seminţe de dovleac; uleiuri şi
grăsimi comestibile; ouă, lapte, produse
lactate şi înlocuitori; deserturi pe bază de
fructe şi/sau lapte şi produse lactate; carne,
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inclusiv pastă de carne, mezeluri şi extracte
din carne; peşte, fructe de mare şi moluşte;
păsări şi vânat; mâncăruri preparate, de
exemplu fulgi de cartofi, chipsuri de cartofi,
fulgi de fasole; supe şi fierturi, extracte pentru
supe.
30 Zahăr şi înlocuitori; îndulcitori naturali;
miere şi produse apicole; sirop de melasă;
orez şi produse alimentare fabricate din orez;
făină; arpacaş pentru alimentaţie umană; griş;
cuscus; mălai; pesmet; paste făinoase
alimentare inclusiv spaghete, macaroane,
fidea, tăiţei şi găluşte; alimente din soia; fulgi
de porumb; floricele de porumb; fulgi de ovăz
şi alimente pe bază de ovăz; fulgi de orz; fulgi
de secară; muslii amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale; batoane de
cereale; seminţe, inclusiv seminţe de chimen,
seminţe de susan, seminţe de anason, seminţe
de în pentru consum uman, seminţe de cânepă
pentru consum uman; amestecuri de seminţe
pentru pâine; tapioca; sago; pâine, produse de
brutărie, patiserie şi cofetărie; snacks-uri
crocante; biscuiţi; batoane de cereale;
ciocolată, dulciuri şi deserturi, inclusiv
bomboane, tarte, turtă dulce, vafe, halva, rahat
turcesc; aluaturi şi amestecuri gata pregătite
pentru copt; drojdie, praf de copt, agenţi
pentru dospire; amidon, glucoză, gluten, malţ
pentru alimentaţie; gumă de mestecat; cafea,
ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; băuturi
pe bază de cafea, ceai, cacao sau ciocolată;
gheaţă; îngheţată; iaurturi îngheţate; dulciuri
îngheţate; şerbeturi; sare; mirodenii; arome
alimentare; condimente; esenţe pentru gătit;
muştar; sosuri; ketchup; maioneză; oţet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02862
(151) 22/04/2014
(732) BENE LIVIU MIRCEA, Str. Sf.

Maria nr. 16, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

The Auto X perience

(591) Culori revendicate:gri, roşu, negru

  (531) Clasificare Viena:270502; 270517;
270521;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

37 Mentenanţă pentru vehicule; mentenanţă şi
repararea vehiculelor de motor; asistenţă în
caz de defecţiune a vehiculelor; mentenanţa
vehiculelor; asistenţă pentru achiziţia de
vehicule (reparaţii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02863
(151) 22/04/2014
(732) PATRASCU EMANUEL, Str.

Dorului nr. 1, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

CITY GYM

(591) Culori revendicate:mov, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:020308; 020701;

020702; 020713; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2014 02476
(151) 13/06/2012
(732) SPORTS ET LOISIRS, Rue Bleriot

- Zone D'Activite Activeum, F-67120,
Altorf FRANTA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

GES

(300) Prioritate invocată:
 123910746/04/04/2014/FR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte, şi anume
jachete, bluzoane sport, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
impermeabilă, tricouri de sport şi pantaloni de
sport, încălţăminte de sport.
28 Articole de gimnastică şi de sport (cu
excepţia articolelor de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi covoraşe); aparate si
echipamente pentru atletism în special pentru
alergare incluzând blocuri de start, stafete
(temoins de relais), clapete (claquoirs);
aparate şi echipamente pentru săritura peste
garduri, pentru săritura la înălţime şi pentru
săritura cu prăjina, în special obstacole,
prăjini, covoraşe, saltele şi zone de aterizare;
trambuline şi plase elastice folosite ca

trambuline; corzi de bungee, bare pentru
sărituri, tije de măsurare telescopice reglabile
pe înălţime pentru săritura în înălţime, prag de
sărituri, planşe şi cutii de sărituri (planches et
bacs d'appel); covoraşe pentru practicarea
judo, tatami, ringuri de box; aparate şi
echipamente pentru aruncarea greutăţilor,
pentru aruncarea de suliţe, pentru aruncarea
discului şi aruncarea ciocanului, în special
greutăţi, suliţe, discuri şi ciocane; aparate şi
instalaţii pentru culturism; spaliere, bănci de
echilibru, (bancs suedois), bârne, bare de
balet, bare de dans; aparate şi echipamente
pentru sporturi de echipă incluzând handbal,
volei, baschet, fotbal, rugby în special mingi
de handbal, mingi de volei, mingi de baschet,
mingi de fotbal, mingi de rugby, coşuri de
baschet, plase, panouri şi inele de baschet fixe
şi reglabile, plase de volei, plase de volei pe
plajă; scaun pentru arbitri; aparate şi
echipamente pentru tenis şi badminton, în
special rachete de tenis, rachete de badminton,
fluturaşi pentru badminton, mingi de tenis;
aparate şi echipamente pentru practicarea
boxului în special saci de box, covoraşe din
spumă, pânză pentru ring, coarde, perne de
colţ (coussins d'angle); aparate şi echipamente
pentru atletism şi gimnastică, în special
frânghii şi aparate (agres).
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